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(Δ¹ΔθζΑΣIΑΑΡΘΡΩΝ 68Ζ & 3r.,3a Κ.Πολ.Δ)

(ΕΙΔ ΙΚΗ ΔΙΑΔΠ(ΑΣ¶ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΙΙ(ΩΝ λ,ΙΕΓ ΡΩΝ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤ,ΟΛΗ:Σ

,F
..{)t

(r) Του ΧαρÜλαμπου Ι(ΩΤΣοΡΙΔΗ του ΣτÝργιου, κχτο ßκου
Ιωαττνßνων, οδüò ΑλκιβιÜδη αρ. r, με Α.Φ.h4. oz1913176

(=) Τηò ΔÝσποιναò ΜtΙΛΙΩΝ#ß.., ΜιχαÞλ, κατοßκου Ιωαννßνων, οδüò
ΑλκιβιÜδη αΡ. 1, με Α.Φ.Μ . α7ο43ι9η

ΚΑΤΑ

-β
ß/ Τηò Ανþνυμηò.Τραπεζι"ηò Εταιρεßαò με τßιν επωνυμßα «ΕΘΝΙΙd /

ΤΡΑΙΙΕΖΑ ΤΗΣ ΕΔΔΑΔΟΣ Α.Ε.»», με ΑΦΜ οηοο*rοr, υομι/μj}/
,'" ' ::'' 

':' εßßπΡοσþποýβενÞ, Þ::οποßα εδβÝýει σt]ν ¶θÞνα Α,ßßιÞò, 'òßδüò'Αιüλου ' .' .'ß

αρ.86.

Ζ! Τηò με αριθμü ην9!Ζ7-ι2-2ο19 'Εκθεαlò Ανημοιστικοý ,

Πλειστηριασμοý ΑκινÞτου τηò ΣυμβολαιογρÜφου ΠαροισκευÞò
Βασýεßου ΧΑΔΙΑΙνΙΑΝΗ στιζυγου ΛÜμπρου Γεωργßου, (ωò υπαλλÞλου
του πλεισττιριασμοý)

βκυεσηò ΑκιττÞτου, Εκπλειστηρßασμα 33ο.οοο,οο Ευρþ.
. Αγακετμεγι}òÞò Αξßαò 5z9.36r,oo Ευρþ, τηò ωò ιßνω ΣυμβολαιογρÜφου
4/ Του διπερμlθÝντοò πλειστηριασμοý που Ýλαβε χþρα την εικοστÞ
εβδüμτ1 (αΖη) Δεκεμβρßου zor9, ημÝΡα ΠαρασòευÞ με επßσπΖση τηò

καθ'ηò

5/ Τηò διαδικασßαò οαωgκαστικÞò αòτÝλεσηò που Üρχισε εναντßον μαò
δυνfrμgl των απü 2r-or-2o19 επιττγþν πΡοò ει,ιτÝλεση παρÜ πüδαò των



Ι(αι για üσα επιφυλασσüμαστε να προσθÝσουμε κατÜ την
συζÞτηση τηò υπüθεσηò και με την επιφýλαξη πòτντüò ετÝρου νομßμου
δικαιþματüò μαò

ΖΗ Τ ΑΜΕ

Να χορηγηθεß αναστολÞ εκτÝλεσηò των κνωτÝρω

προσβαλλüμενων πρÜξεων μÝχρι την Ýκδοση οΡιστικÞò αποφÜσεωò

επß των ασκηθεισþν ανακοπþν μαò..

Να χορηγηθεß προσωΡινÞ διαταγÞ για αναστολÞ εκτÝλεσηò των

παραπÜνω προσβαλλüμενων πρÜξεων μsχρι την Ýκδοση οριστικÞò

απüφασηò επß τηò ασκηθεßσαò αιτÞσεωò ανασòολÞò, καθüτι η

προκληθεßσα βλÜβη θα εßναι ανεπανüρθωτη για εμÜò ¸ουò αιτοýντεò

και να διατοχθεß η διατÞρηση τηò υπÜρχουσαò νομικÞò και πραγματτιαßò

κατÜστασηò τηò κινητÞò και ακß.τηΓηò περιουσßαò μαò,

Να διατοτχθεß η επαναφορÜ των πραγμÜτων σΓην προτÝρα

κατÜσταση.

Να καταδικαστεß η αντßδικοò στη δικαστικÞ δαπdòνη και Ýξοδα του

πλη ρεξοýσιου Δ ικηγüρου μαò.

ΙωÜννινα, Ζ7 ßοσουαρßου 2οΞο

Ο Πληρεξοýσιοò Δικηγüροò
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ΙωÜwιγα κατ Πρωτοδιιιεßου σιßμερα -αο2ο ημÝρα
ΝΙονομελοýò

Για την παρcιπÜνω πρÜξη συντÜχθηιòε η Ýκθεση αυτÞ η οποßα υπογρÜφεται νüμιμα.
-"Λ

ýη" Ο/ Η ΚαταθÝσαò Η ΓραμματÝαò
ΦΩτß,οΣ β ι tι/ß ΠΑΙfr ΙτΑΡ{ι"ΙΞ
ΔΙΙß1-1ΓοΡοΞ - Α,Μ. Δ.Σ.Α.: 1Β7ο5
ΜΑ)(ΗΤΩΝ 2 - ΠΕιΡΑιΑΣ τ.ιò, 185 ýÞ
AΦfui: 0373Β5370 - ΔοΥι Ε' πΕΙΡΑl.ΩΣ
ΤΗΛ.; 2104210?7? -, 

¸1_53_9,21τ πΡΑΞΗE-MAlL: mpampanisfoτis@Email.òom

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΙ]Σ ΔΙΑΤΑΙΙρ)

Για τÞ συζÞτηση τηò παραπÜνω αßησηò για ßορÞγηση προσωρινÞò διαταγιÞò, ορßζεται ωò τüποò το
Ι(ατÜστημα του Πρωτοδιιcεßου Ιωαwßνων ωòροατÞριο Ασφαλισπκþν ΜÝτρων και χρüνοò η !fl_pzozo
ημÝρα,.....ιΤΡξι--.....6º..... και þραΙΚ!..!...o..., βδ τον üρο να εΖπδοθεß αντßγρυφü Ξò αßτησηò
(>τ *,ι . . . Lι.Γ. ι.Þτ:;Τ h !.ν1(. l., . . ) ημÝρεò/þ ρεò πριν απü τη συζÞτηση.
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Ο/ Η ΔιιαòπÞò του {ξινομελgýò Πρωτοδιιòεßου
ΙωÜττνινα *.ξ....../.... - 2οΞο Γ-
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Α]ζΡΙΒΕΣ Α}ΤΤΙτΡΑΦο
ΙωÜνγινα 2ο2ο

Η ΓραμματÝòιò

ΕΛÝγη ΡοντογιÜννη
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ΠΡΑΞΗ ΟΡßΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
(ΔιΑΔιΚΑΣιΑ ΑΣΦΑΛιΣΤι ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝι

Για τη συζÞτηση τηò παραπüνω αßτησηò ορßζεται ωò τüποò το
ωαννΙνων ακροατÞριο Ασφαλιστκιßν ΜÝτρων και χρüνοò η Α.]1*-ΖοΖΟ
Ι1:00 

_ ]r:ξ: με τον üρο να ετιδοθεß αντßγραφο τηò αßτησηò
.. ... .. Ω,F.Υ.:ζ. . . .(..§.. ) ημÝρεò / ßßΕ§ πριν απü τη

ΙωÜγνινα
ΟΙ Η Δικασ Πρωτοδικεßου

μÜρωραò

ΚατÜστημα του Πρωτο6ικεßου
ημÝρα ΠΑΡΑΚΕΥΗ και þρα

και τηò ιιρÜξηò αυτÞò
συζÞτηση με εττιμÝΛεια

Αποτελοý μενο απü τ.Þ{. Πρüεδρο Πρωτοδιιòþυ., . .D. εο.t, ρ*-, .ΤC. α' $.ζl .

.ΑφΟý Ýλαβε υπüψη τÝ. το περιεχüμενο τηò αßτησηò και αιjτÜ που ο/η/q! πληρεξοýσιο) 6,ò.ιγαιτoý.θUJι,r...δE.δß'ζg]]ξπρoιρoρικÜ'ß'η{l,-'o"*du,χοþα"γγραφα@κατÜθεσεo,,-.

ΠΡ"ρΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓξ
{Üοθbο 69Ι παο. 2 του Ι(.Π.Δ.)

ΙωÜνγινα Ýf_-_]_-gοεο
ΑΚΡΙΒΕΣ

[ωÜτη,ιγα
Η

Ελwη ΡοντογιÜττη


